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بازگشت معترضان به سقوط ارزش پول
ترکیه به خیابانهای استانبول

فارس :هزاران نفر از مردم اســتانبول ظهــر دیروز (جمعه)
با تجمع در خیابانهای این شــهر ،بار دیگر به کاهش بیســابقه
ارزش پــول ترکیه ،گرانی و تــورم ،و بیبرنامگــی دولت «رجب
طیب اردوغان» برای رفع مشــکالت اقتصــادی اعتراض کردند.
گزارشگر شبکه «راپتلی» روسیه از استانبول گزارش داد که این
افراد جزو جامعه کارگری ترکیه هستند که تظاهرات آنها توسط
کنفدراســیون اتحادیههای کارگری مترقی ترکیه سازماندهی
شده و اعضای ارشد دفتر این اتحادیه در استانبول نیز در آن حضور
داشتند .بر اساس این گزارش ،معترضان علیه دولت «رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهور ترکیه شــعارهایی مانند «شــغل ،نان،
آزادی»« ،بودجه بــرای کارگر ،نه بــرای کاخ»« ،اتحاد کارگران
پایتخت را تنبیه خواهد کرد»« ،دولت مرگ بر تو»« ،دســتمزد
انسانی میخواهیم» سر داده و خواســتار استعفای دولت شدند.
اعتراض کارگران در بحبوحه مذاکرات جاری بودجه سال ۲۰۲۲
در کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان ترکیه و در آستانه مذاکرات
حداقل دستمزد سال  ۲۰۲۲صورت گرفت .شبکه «اسکاینیوز»
هم با انتشار فیلمی نوشت که پلیس اســتانبول شب پنجشنبه
با استفاده از تجهیزات ضد شــورش ،نارنجک دودزا و گاز فلفل به
تظاهراتکنندگان حمله کرده و تعداد زیادی از آنها را مجروح کرد.

سازمان ملل:

 ۵۰میلیون زن بر اثر بحران کرونا گرفتار
فقر شدند

ایرنا :نهاد زنان سازمان ملل به مناسبت «روز جهانی مقابله با
خشونت جنسیتی علیه زنان» با ابراز تاسف از موارد خشونت آمیز
فیزیکی و روانی علیــه آنان ،اعالم کرد بحــران همهگیری ،حدود
پنجاه میلیون زن را به ورطه فقر کشانده است« .آنیتا باتیا» معاون
مدیر اجرایی زنان در ســازمان ملل (نهاد سازمان ملل متحد برای
برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان) در گفتگو با خبرگزاری افه
اسپانیا گفت :طبق محاسبات ســازمان ملل در حوزه زنان ،حدود
پنجاه میلیون زن در نتیجه بحران اقتصادی ناشــی از همه گیری
کووید ،۱۹-دچار فقر شدید شدهاند .بر اساس این گزارش ،نهاد زنان
سازمان ملل در آستانه روز جهانی مقابله با خشونت جنسیتی علیه
زنان درباره افزایش خشونت ها علیه زنان در دوره پاندمی ،ابراز تاسف
و اعالم کرد که عالوه بر آن ،زنان قربانی بحران بهداشتی و پیامدهای
متعاقب آن شده اند ۲۵ .نوامبر ،روز جهانی منع خشونت علیه زنان
است که یکی از شایعترین موارد نقض حقوق بشر است که عمدتا
به دلیل عدم مصونیت ،سکوت ،شرم یا آبرو عمدا گزارش نمیشود.

الکساندرلوکاشنکو:

آمریکا دنبال جنگ است
اروپا جنگ نمیخواهد

ایســنا :رئیس جمهوری بالروس گفت ،آمریکا میخواهد با
استفاده از مسائل لهستان ،کشورهای حوزه بالتیک ،اوکراین و بحران
پناهجویان در مرزهــای بالروس ،جنگ به راه بیندازد .الکســاندر
لوکاشنکو ،رئیس جمهوری بالروس در نشست مشترک کمیسیون
قانون اساســی این کشــور و کارگروه تکمیــل پیشنویس قانون
اساسی بالروس ،گفت :آنها میخواهند به مسکو نزدیکتر شوند
اما بالروس ،مانند بالکنی برای روسیه است که مانع پیشروی بیشتر
آمریکا میشود؛ آنها باید این بالکن را تخریب کنند و همین کار را
خواهند کرد .لوکاشنکو با بیان اینکه بحران پناهجویان در مرزهای
بالروس با اتحادیه اروپا ،صرفا یک بهانه است ،گفت :این مردم بیچاره
به دنبال راهی برای وارد شدن (به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا)
هستند و بالروس را برای این کار انتخاب میکنند؛ اما لهستان سریعاً
از این وضعیت برای دســتیابی به اهداف استراتژیک خود استفاده
کرد؛ بفرمایید ،کار به شورش و یا انقالب مخملی رسیده است.
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فارس« :والدیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین در کنفرانسی خبری گفت کشورش به طور کامل آماده
هر گونه تشدید اوضاع با روسیه اســت .رئیسجمهور اوکراین دیروز (جمعه) در اظهاراتی مدعی شد اطالعات
اوکراین از تالش احتمالی برای انجام کودتا در این کشور در ماه دســامبر با دخالت افرادی در روسیه اطالعاتی
در اختیار دارد .به گزارش روزنامه «جروزالم پســت» ،زلنســکی بعد از طرح این ادعا ،افــزود :اوکراین کنترل
کامل مرزهای خود را در دست دارد و آماده هرگونه تشــدید تنش با روسیه است .وی گفت« :ما نه تنها از سوی
فدراسیون روسیه و تشــدید تنشهای احتمالی با چالش مواجهیم ،بلکه چالشهای داخلی بزرگی داریم .من
اطالعاتی دریافت کردم که قرار بود کودتایی در تاریخ اول یا دوم دسامبر در کشور ما رخ دهد» .زلنسکی سپس
تاکید کرد که از کشورش نخواهد گریخت.

علی باقری:

ایران برای توسعه
روابط همهجانبه با
کویت برنامه دارد

»
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ایسنا :معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت  :ایران برای توسعه روابط همه جانبه با کویت برنامه
دارد و از این رو امیدوار است تا ظرفیت های تعامل میان کشور بویژه کمیســیون مشترک ایران و کویت هرچه
سریعتر فعال شــود .معاون سیاســی وزارت خارجه جمهور اســامی ایران بعد از ظهر دیروز پنج شنبه با وزیر
خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار که با حضور قائم مقام وزیــر و معاونان وزارت امور خارجه کویت
و کاردار سفارت کشورمان در کشور متوقف فیه برگزار شد  ،شــیخ احمد ناصر المحمد الصباح ضمن ابالغ پیام
سالم و تحیت امیر و مقامات عالی رتبه کویت به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران بر اهمیت گسترش
روابط دوجانبه در همه زمینه ها و قدردانی از مواضع دوســتانه جمهوری اسالمی ایران نسبت به کویت و دیگر
کشورهای منطقه تأکید کرد .

تحلیل روز

«روزان» رویکرد بازیگردانان برجام در فاصله دو روز مانده تا دور جدید مذاکرات هستهای را بررسی کرد:

شیطنت مجدد غرب و قاطعیت ایران در آستانه وین8
گروه دیپلماســی :در فاصله تنهــا دو روز
مانده تا برگزاری دور جدید مذاکــرات وین میان
ایران و کشــورهای  4+1و آمریکا ،تمامی بازیگران
تالش دارند با توپ پر وارد میدان گفتگوها شــوند،
تا بتوانند دســت باال را در راند هفتم مذاکرات وین
داشته باشند .از یک سو ،آمریکا و تروئیکای اروپایی
با شــدت تمام و با زبان تهدید ،در فاصله دو روز تا
برگزاری دور هشتم مذاکرات وین ،عملیات روانی
علیه ایران را به اوج رســاندهاند .در ســوی مقابل،
تهران نیز با پاسخشــدیداللحن بــه جنگ روانی
غربیها ،خواســتار لغو کامــل تمامی تحریمهای
غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا شده است.
واقعیت امر این اســت که با نزدیک شــدن به
زمان برگزاری مذاکرات ،در یک سیاســت قدیمی
و تاریخ انقضا گذشته ،کشورهای غربی به رویکرد
اعمال فشار و خط و نشان کشیدن برای رقیب روی
آوردهاند .این مسئله در شرایطی است که پیشتر
غربیها تمام تــاش خود را بــرای بازگرداندن به
میز مذاکره بــه کار گرفته بودند امــا پس از قبول
این خواسته از سوی تهران ،غربیها در سناریویی
تکراری راهبرد فشار و تهدید را در دستور کار قرار
داده تا از این طریق دست باال را در برابر ایران داشته
باشند.
همچنیــن ،بنابر اعــام میخائیــل اولیانوف
نماینده روســیه در ســازمانهای بینالمللی در
وین ،در چند روز اخیر ،نشســتهای غیررســمی
اعضــای برجــام در فرمتهای مختلــف و جهت
آمادگی برای از سرگیری مذاکرات وین این هفته
در پایتخت اتریش در حال برگزاری هســتند .این
امر به وضوح نشــانگر جدیت تمامی طرفها برای
تحقق خواســتههای خود در مذاکــرات بوده و به
نظر میرسد روند گفتگوها و حصول نتیجه بسیار
دشوار خواهد بود.
آخرین فشــارهای غرب در وضعیت
پیشامذاکراتی
کشورهای غربی در سیاستی متحد یا به عبارت
بهتر در تقسیم کاری از پیش تعیین شده در آستانه
ورود به دور جدید مذاکرات ،سیاست فشار بر تهران
را آغاز کردهاند .در راستای اجرای این سیاست ،در
یک طرف اجرایی کردن این سیاست ،رابرت مالی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران در مصاحبه با
رادیو ملی آمریکا ،با طرح یک گزاره غلط و انحرافی
ایــران را تهدید کــرد؛ اگر ایران خیلی به ســاح
اتمی نزدیک شــود ،آمریکا بیکار نخواهد نشست.
همچنین ،مالی در بخش دوم ایران را تهدید کرده
که آمریکا بیکار نخواهد نشســت! این تهدیدهای
آمریکا سالهاست که تکراری شده و به غیر از تحریم
های ظالمانه علیه ملت ایران ،هیچ دستاوردی برای
تندروهای افراطی در کاخ ســفید نداشــته است؛
ترامپ بی ترمز نیز هربار در رویارویی
چنانچه حتی
ِ
با ایرانی ها کم آورد.
در طرف دیگر ماجــرا ،اروپایی هــا هم بیکار
نبوده اند؛ سه کشــور آلمان  ،انگلیس و فرانسه که
در پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به
تروئیکای اروپایی شهرت یافته اند ،بعد از سفر این
هفته رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی
اتمی به تهران ،در یک بیانیه تنــد ایران را تهدید
کرده اند.

»

از یک سو ،آمریکا و تروئیکای اروپایی با شدت تمام و با زبان تهدید،
در فاصله دو روز تا برگزاری دور هشــتم مذاکــرات وین ،عملیات
روانی علیه ایران را به اوج رســاندهاند .در سوی مقابل ،تهران نیز
با پاسخشــدیداللحن به جنگ روانی غربیها ،خواستار لغو کامل
تمامی تحریمهای غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا شــده اســت

تاکید ایران بر رفع کامل و یک جای
کلتحریمها
در مقابــل جنگ روانــی کشــورهای غربی،
جمهوری اســامی ایران نیز برای داشــتن دست
باال در مذاکــرات عالوه بر محکــوم کردن مواضع
آمریکا و تروئیکای اروپایــی ،موضوع لغو یک جا و
کامل تحریمهای را مطرح کرده اســت .در همین
راستا ،سعید خطیب زاده در خصوص برخی گمانه
زنیهای رسانهای در مورد پیشنهاد برداشتن گام
به گام تحریمها از ســوی طرف غربی در مذاکرات
وین گفت :مواضع جمهوری اسالمی ایران در این
خصوص از ماهها پیش گفته شــده و دولت جدید
نیز بدون هیچ لکنتی مواضع خــود را اعالم کرده
است .وی اضافه کرد :تمام تحریمهای آمریکا باید
به صورت یکجا ،موثر و قابل راســتیآزمایی همراه
با تضمینهای عینی برداشته شــود خطیب زاده
تصریح کرد :تمام تمرکز مــا در مذاکرات وین این
اســت که به صورت جدی و با اراده کامل برای رفع
تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایــران ،هفته بعد
وارد مذاکرات شویم .سخنگوی وزارت امور خارجه
تاکید کــرد :موضع جمهوری اســامی ایران هم
قاطع و هم روشن و منطقی است.
همچنین ،در ســطحی دیگر ،خطیبزاده ،در
واکنش به بیانیه کینهتوزانه تروئیکای اروپایی ،در
توییتی نوشت  « :در آستانه گفتوگوهای وین،
آمریکا و تروییکای اروپایی:
 بیانیههای متقلبانه صادر میکنند بر تحریمها میافزایند روایتهای تحریفشده سرهم میکنند در برابر تهدیدات اسرائیل سکوت میکنندایران:
 تیم مذاکرهکننده جدی و سطح باال تشکیلمیدهد
 خواســتار توافق خوب فوری و اجرای کاملبرجام و قطعنامه  ۲۲۳۱میشود

 رایزنیهای منطقهای انجام میدهدکافی اســت اولویتهای دو طرف را مقایســه
کنید».
این توئیت به وضوح نشانگر جدیت ایران برای
مقابله با خواســتههای زیادهخواهانه و فشارهای
طرف مقابل اســت .در ســطحی دیگر ،در جریان
برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی
انرژی اتمی در مورد اجرای برجام توســط ایران،
نماینــده رژیم غاصــب صهیونیســتی اتهامات و
ادعاهای بی اساسی را علیه کشورمان مطرح کرد که
با واکنش شدیداللحن محمدرضا غائبی ،سرپرست
نمایندگی دائم کشورمان در وین مواجه شود .غائبی
با اشــاره به اینکه این اولین بار نیست که نماینده
رژیم صهیونیســتی با ارائه یک داستان ساختگی
طوالنی و کسل کننده در مورد فعالیت های صلح
آمیز هسته ای ایران ،وقت ارزشمند شورای حکام را
می گیرد ،افزود :نماینده این رژیم این بار سعی کرد
به خیال خودش با نامگذاری جدید برای داســتان
تکراری خود به عنوان «=صدای ســکوت»= آن را
کمتر خسته کننده کند ،که مجددا موفق نشد.
این دیپلمات کشــورمان در ادامه با مضحکانه
خواندن ایــن موضوع کــه رژیم صهیونیســتی
که طرف هیچ معاهــده خلع ســاحی و کنترل
تسلیحاتی نبوده و حاضر نیست تمامی تاسیسات
و فعالیت های هسته ای خود را تحت موافقتنامه
های پادمان های آژانس قرار دهد ،افزود :این رژیم
چنان گستاخ شده است که واقعیتها را دستکاری
کرده و برای ســایر اعضای ان.پی.تی آن را موعظه
کند .غائبی افزود :موعظه اسرائیل در مورد اهمیت
عدم اشاعه و سیســتم پادمان مانند موعظه رئیس
یک گروه مافیا در مورد اهمیت قوانین مبارزه علیه
جرائم سازمان یافته است.
تداوم حمایت پکن و مسکو از مواضع
ایران
بر خــاف آمریــکا و تروئیــکای اروپایی که

سیاست فشار و طرح تهدید علیه ایران را در فاصله
دور روز تا برگزاری نشست وین در پیش گرفتهاند،
کشــورهای چین و روســیه در موضعگیریهای
خود از ایران حمایت کردند .در همین زمینه شاهد
هستیم که نماینده چین در نشست شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به بدعهدی
آمریکا در قبال برجام ،گفت که این کشور به عنوان
طرفی که به طور یکجانبه از این توافق خارج شد،
باید گام نخســت را برای لغو تمامــی تحریمهای
ناســازگار با برجام بــردارد .وی افــزود که تمام
تحریمهای ناسازگار با برجام که علیه ایران و تمامی
اشــخاص ثالث اعمال شده اســت ،باید لغو شود.
این مقام چینی با اشــاره به از سرگیری مذاکرات
برجامی در تاریــخ  ۲۹نوامبــر ،از تمامی طرفها
خواست که راهبردهایی عملگرایانه اتخاذ کنند تا
فضای الزم برای از سرگیری آرام مذاکرات و نتایج
مثبت ایجاد شد.
همچنیــن ،میخائیل اولیانــوف نماینده دائم
روسیه نزد ســازمان های بین المللی در وین روز
پنج شــنبه در پیامی توئیتری با اشاره به نشست
فصلی شــورای حکام آژانس که روز چهارشــنبه
هفته گذشــته در وین آغاز شد ،نوشــت :شورای
حکام آژانــس بینالمللــی انرژی اتمی بررســی
راســتیآزمایی و نظارت در ایــران ذیل قطعنامه
 ۲۲۳۱شــورای امنیت ســازمان ملل را به پایان
رساند .وی ادامه داد :تمامی سخنرانان به طور ویژه
بر لزوم احیای برجام تأکید و برای مذاکرات وین که
قرار است دوشــنبه آینده از سرگرفته شود ،آرزوی
موفقیتکردند.
ایستگاه وین؛ آخرین امید برای نجات
به کما رفتن برجام
با وجود طرح دیدگاههــای متعارض پیرامون
از ســر گیری دور جدید مذاکرات وین و گاها خط
و نشانکشــیدنهای پیشــا مذاکراتی ،نکته قابل
تامل این اســت که اکنون تمامی بازیگران حاضر
در مذاکرات و نیز ناظران سیاســی بــه این یقین
رســیدهاند که وین واپســین امید و ایستگاه برای
احیای توافق هســتهای ســال  2015است .این
موضوع البته مورد تایید مقامات بلندپایه اروپایی
و ایرانی نیز اســت .به گونهای که جوســپ بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه
پس از گفتوگو با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشــورمان ،در آســتانه برگزاری دور آتی
مذاکرات گروه  ۴+۱و ایــران تصریح کرده که این
نشســت یک امکان واقعی برای ازسرگیری اجرای
کامل برجام اســت .او در توئیتی نوشت :بازگشت
برجام به مســیر اصلی بیش از هــر زمان دیگری
ضروری است
وزیر امور خارجه کشورمان هم در این گفتگوی
تلفنــی تاکید کرد :اگــر طرفهای مقابــل آماده
بازگشــت به تعهدات کامل خــود و رفع تحریمها
باشند ،دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری
امکانپذیر است .امیرعبداللهیان عنوان کرد :علیرغم
عهدشکنی آمریکا و سه کشــور اروپایی در برجام،
ما با حســن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور
مییابیم و خواهان توافق خوب و قابل راستیآزمایی
هستیم .وی افزود :بازگشت به برجام در عمل باید
به معنی پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن باشد.

»

تکاپوی کشورهای آسیایی برای خرید
قرص کرونا

پس از آنکه شماری از شرکت های سرشناس دارویی در جهان
از تولید قرص کرونا خبر دادند ،کشورهای آسیا-اقیانوسیه که در
روزهای آغازین تالش جهانی برای تامین واکسن کووید ُ ۱۹کند
عمل کرده بودند ،این بار برای انعقاد قرارداد سفارش های داروی
جدیدکروناازسایرنقاطجهانپیشیگرفـتهاند.
به گزارش ایرنا ،نگاهی به تالش های صورت گرفته از ســوی
کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه برای سفارش قرص کرونا نشان
میدهد ،این کشورها گوی ســبقت را در سفارش این داروی ضد
کرونا از اروپــا و آمریکا ربودهاند .به تازگی ،شــرکت دارویی فایزر
آمریکا قراردادی را منعقد کرده است که امکان تولید و فروش قرص
درمانی کووید ۱۹-این شــرکت را در  ۹۵کشــور در حال توسعه
فراهم می کند .اکثر کشــورهای گنجانده شده در قرارداد منعقد
شده در آفریقا و آسیا هستند.
گزارش های خبری نشان می دهد در  ۲۴ساعت گذشته ۱۶
مورد جدید کرونا در چین گزارش شــده است .تا تاریخ  ۲۳نوامبر
سال جاری دست کم  ۹۸هزار و  ۵۴۶مورد کرونا در چین گزارش
شده است .به استناد آمارها ،از زمان انتشار ویروس کرونا در چین
دســت کم  ۴هزار و  ۶۳۶تن جان خود را به سبب ابتال به ویروس
کرونا از دست دادهاند.
فیلیپین
به گزارش پایگاه خبری «رپلر» فیلیپین ،این کشــور اولین
محموله قرص ضد کرونا را در تاریخ  ۱۷نوامبر سال جاری از سوی
«آروبیندو فارما» شرکت داروسازی هندی دریافت کرد .همچنین
در روز چهارشنبه هفته جاری ،فیلیپین بیش از  ۶۸۲هزار دوز از
واکســن کرونای مدرونا را نیز خریداری کرده است .آمارها نشان
میدهد تاکنون بیش از  ۳۲میلیون نفر از مردم فیلیپین در برابر
کرونا واکسینه شدهاند .این رقم بسیار کمتر از رقمی است که دولت
این کشور در ماه مه سال جاری برای واکسینه کردن دست کم ۸۰
درصد از جمعیت ۱۰۹میلیونی خود هدف گذاری کرده بود.
کره جنوبی
به نوشــته پایگاه خبری «ژاپن تایمز» ،آژانس پیشــگیری و
کنترل بیماری کره جنوبی در قراردادی با شــرکت دارویی فایزر،
خواستار خریداری  ۷۰هزار قرص کرونا از این شرکت شده است.
آژانس پیشگیری و کنترل بیماری کره جنوبی همچنین قرارداد
دیگری را با شرکت داروســازی «مِرک» با هدف خریداری ۲۰۰
هزار قرص کرونا منعقد کرده است .بر پایه این گزارش ،کره جنوبی
پیشتر مذاکراتی را با شرکت دارویی روش هولدینگ سوئیسی با
هدف خریداری قرص کرونا انجام داده است.
استرالیا
به گزارش «جاکارتا پست» ،اســترالیا تصمیم دارد  ۳۰۰هزار
قرص شــرکت داروســازی «مِرک» خریداری کند .آمارها نشان
میدهد شمار مبتالیان به کرونا در استرالیا رو به افزایش گذاشته
است .در  ۲۴ســاعت گذشــته  ۱۱مورد جدید ابتال به کرونا در
استرالیا گزارش شده اســت و با احتساب این رقم شمار مبتالیان
در این کشور به  ۵۱تن افزایش یافته اســت .از آغاز همه گیری
ویروس کرونا در این کشور تنها حدود  ۲۰۰هزار مورد ابتال و هزار و
 ۹۴۸مورد مرگ ثبت شده است .استرالیا مرزهای بین المللی اش
را در ماه مه  ۲۰۲۰بست و تنها به تعداد محدودی از شهروندان و
ساکنان در این کشور در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا اجازه
ورود به کشور را داد .در هفته های اخیر مقررات و قوانین وضع شده
سختگیرانه به تدریج برداشته شد و به اعضای خانواده شهروندان
استرالیا از کشورهای دیگر اجازه ورود داده شده است.
سریالنکا
به گزارش «شینهوا» ،سریالنکا به تازگی کپسول کرونا با نام
«مولنوپیراویر» توسط شرکت داروسازی آمریکایی مرک را تائید
کرده اســت.به گفته وزارت بهداشت ســریالنکا این قرص خطر
بستری شدن و مرگ ناشی از ویروس کرونا را تا  ۵۰درصد کاهش
خواهد داد .بر اســاس جدیدترین گزارش هــای خبری ،مقامات
سالمت ســریالنکا در طول  ۳۶ساعت گذشــته ظهور زیرگونه
جدیدی از دلتا را گزارش کرده اند که به گفته مقامات پزشــکی
قابلیتانتقالبهمراتببیشتریدارد.

مفقودی سند کمپانی  ،برگ سبز  ،قولنامه پیکان OHV1600

ســند کمپانی  ،برگ ســبز  ،قولنامه پیکان  ،OHV1600به رنگ ســفید روغنی ،
مدل  ،1386 :دوگانه ســوز ،به شــماره موتور  ،11486026469 :و شماره شاسی :
 31626318و شــماره پالک  174 – 14 :ق  ،79به نام سحر عبیات فرزند علی به
شماره ملی  1745181823 :مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 / 9 / 6 :

آگهی المثنی سند مالکیت
پالک  9 / 24464بخش  ۴اندیمشک

آقای مهدی پارسی با تســلیم دو برگ استشــهاد تنظیمی دفترخانه  ۲۳۰اندیمشک مدعی
است که سند مالکیت شــش دانگ پالک  9 / 24464واقع در بخش  ۴اندیمشک به شماره
دفتر امالک الکترونیکی  ۱۳۹۹۲۰۳۱۷۰۱۵۰۰۲۵۳۱و با سند ب ه شمار چاپی  ۱۳۹۳۴۶و ۹۸
به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است و حسب درخواست شماره
 1400/ 8 / 26-۱۴۰۰۸۵۶۱۷۰۱۵۰۰۶۲۹۳به علت ســرقت مفقود شده است و درخواست
سند المثنی را نموده اند .لذا بدســتور تبصره ذیل ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت
اطالع عموم یک نوبت آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود
را به این اداره تســلیم دارد در غیر اینصورت پس از ســپری شــدن مدت مقرر قانونی و عدم
واخواهی ســند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد ضمنا مورد ثبت برابر سند رهنی
 92 / 2 / 10- ۱۰۳۴۵در رهن بانک مسکن اندیمشک می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 / 9 / 6 :

رئیسادارهثبتاسنادوامالکاندیمشک-رضاییمیرقاید

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139360317009001195هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سوسنگرد تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضی آقای توفیق ســیاحی به شناسنامه شــماره  881کد ملی  1989484761صادره
سوسنگرد فرزند عبدالکریم در قسمتی از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  275 / 62متر مربع
پالک شماره فرعی  369از  913اصلی واقع در خوزســتان بخش حوزه ثبت ملک سوسنگرد به آدرس
سوسنگرد مشروطه روبروی فلکه آذربایجان که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی غالمرضا منشــداوی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت
به مورد تقاضا محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  .می توانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 / 9 / 6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 / 9 / 21 :

احمد شعیبی  -رئیس ثبت اسناد و امالک دشت آزادگان

